خبر

مدیر جهاد کشاورزی خمین:

 104میلیارد ریال تسهیالت
مکانی زاسیونکشاورزی
در شهرستان پرداخت شد

اراک–خبرنگاررسالت:
عباس ارشدی افزود:این میزان تسهیالت برای خرید چهار دستگاه
کمباین ۲۲ ،دستگاه تراکتورو  ۱۷۰دستگاه ادوات کشاورزی پرداخت
شدهاست.ویبیانکرد:بازپرداختاینتسهیالتبلندمدتوپنجساله
استوخدماتمذکوربرایترمیمنواقصمکانیزاسیونبهبهرهبرداران
بخش کشاورزی خمین اعطا میشود .مدیر جهاد کشاورزی خمین
بیان کرد :پرداخت تسهیالت از بستههای تشویقی دولت تدبیر و امید
برای افزایش بهرهوری است که از محل خط اعتباری بهبود ضریب
مکانیزاسیون تخصیص یافته و برای خرید تراکتور ،کمباین ،ادوات
مختلف کشاورزی در بخش دامداری ،شیالت ،مرغداری و گلخانه
هزینه میشود .ارشدی با اشاره به اینکه افزایش ضریب مکانیزاسیون
کشاورزی در این شهرستان  ۲اسب بخار است ،اضافه کرد :تسهیالت
جذب شده حوزه مکانیزاسیون کشاورزی خمین پارسال  ۶۲میلیارد و
 ۵۰۰میلیون ریال بود .وی ادامه داد :یکهزار و  ۶۰۰دستگاه تراکتور،
 ۶هزار و  ۵۰۰دستگاه انواع دنبالهبندها و ۳۰دستگاه کمباین ناوگان
کشاورزی این شهرستان است .مدیر جهاد کشاورزی خمین افزود:
بهبود وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی موجب افزایش کمی و کیفی
تولید محصوالت و کسب درآمد مالی بیشتر کشاورزان میشود.
شهرستان خمین  ۷۳هزار هکتار اراضی زراعی ،باغی و آیش دارد که
ساالنه  ۱۱۰هزار تن محصول از آنها برداشت میشود.

معاونمسکنوساختمانادارهکلراهوشهرسازیزنجان:

م راحل سفتکاری طرح اقدام ملی
مسکن تا پایان دولت دوازدهم
به اتمام م یرسد

زنجان-خبرنگاررسالت:
سعید شاهینفر گفت :اگر آوردههای مردمی در موعد مقرر پرداخت
شود پروژهها در کمتر از  ۲۴ماه به اتمام میرسد.ایشان در خصوص
طرح مسکن ملی در زنجان ،اظهار داشت :در استان زنجان  18هزار
نفر برای اینکه شامل این طرح باشند احراز شرایط شدند که از این
تعداد فقط  15هزار نفر در شهر زنجان هستند.وی در ادامه افزود:
برای بیش از  10هزار نفر تعیین زمین شده و پروژ ه ساخت زمین برای
 5هزار و  800نفر شروع به کار کرده است .کوی زنگان و شرق گلشهر
کاظمیه واحدهای اول در حال ساخت است و همچنین واحدهای
شهرک نصر سقف اول را انجام دادهاند.ایشان عنوان کرد :زمینهای
گروهی که به صورت چهار نفره گرفته شدهاند در حال کار هستند و
برای بخش بزرگی از زمینها تهیه نقشه و کارهای زیرساختی در حال
انجام است.وی با بیان اینکه قراردادهای ما در اواخر خرداد ماه بسته
شده است ،گفت :اگر آوردههای مردمی در سر وقت مقرر پرداخت
شود ،پیمانکاران ما توان این را دارند که در کمتر از  24ماه واحدها
را تحویل صاحبانشان دهند.شاهینفر در پایان خاطرنشان کرد :ما
تالش میکنیم که طبق زمانبندی انجام شده واحدها در زمان مقرر
آماده شوند و امیدواریم تا پایان سال کاری دولت مرحله سفت کاری
واحدها تمام شود.
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اهواز-خبرنگاررسالت:
سید کریم حسینی گفت :انتظار مردم خوزستان با توجه به سابقه روشنی
که از قرارگاه داریم ،این است که خود قرارگاه متولی اصلی پروژه فاضالب
اهواز و کارون باشد و از واگذاری آن به پیمانکاران درجه دوم و سوم امتناع
کند.ایشان در مراسم آغاز عملیات اجرایی بخشی از طرح جامع فاضالب
اهواز و شهرستان کارون اظهار داشت :قرارگاه خاتم االنبیا متولی اصلی
این پروژه است ،امیدواریم با همت تمام این پروژه را به اتمام برساند.وی
افزود :انتظار مردم خوزستان با توجه به سابقه روشنی که از قرارگاه داریم،
این است که خود قرارگاه ،متولی اصلی این پروژه باشد و از واگذاری آن
به پیمانکاران درجه دوم و سوم امتناع کند.نماینده مردم اهواز ،کارون
و باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :قرارگاه خاتم
نگاه توسعه و پیشرفتی برای کشور داشته و دارد .امیدواریم همین نگاه
در خوزستان پیاده سازی شود.وی ادامه داد :این پروژه ،یک پروژه بزرگ
و هزینه بر است و با توجه به مشکالت اقتصادی کشور ممکن است در
تخصیص اعتبار این پروژه مسائلی پیش بیاید که امیدواریم قرارگاه خاتم
باوجود این مسائلپروژهرا ادامهدهد.رئیس مجمعنمایندگانخوزستان
با اشاره به مسئله انتقال آب از سرچشمههای خوزستان اظهار داشت:
قرارگاه خاتم یکی از سرمایههای مهم کشور و منسوب به سپاه است و
قرار گرفتن این نهاد مهم و حیاتی در کنار مقوله انتقال آب از خوزستان
پذیرفتنی نیست.وی تأکید کرد :از قرارگاه خاتم انتظار داریم شفاف و
صریح در این مسئله موضع بگیرید و اعالم کند در زمینه انتقال آب از
خوزستان نبوده و نخواهد بود.

مدیر شیالت و امور آبزیان جهادکشاورزی
چهارمحال و بختیاری خبر داد:

تولید  ۱۵۰۰تن ماهی در دریاچه
سد کارون ۴

شهرکرد-خبرنگاررسالت:
محمد کریمی با اشاره به اینکه بیش از یک هزار و  ۵۰۰تن ماهی
با استفاده از قفس در دریاچه سد کارون ۴تولید شد ،اظهار داشت:
این میزان ماهی در سال جاری در این منطقه تولید شده است.مدیر
شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری
گفت :ساالنه بیش از  ۲۴هزار تن ماهی در چهارمحال و بختیاری
تولید میشود که بخش قابل توجهی از آن توسط قفس در دریاچه
سد کارون  4تولید میشود.وی ادامه داد :در حال حاضر بیش از ۴۱۰
مزرعه پرورش ماهی فعال در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.مدیر
شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری
تأکید کرد :توسعه زنجیره تولید آبزیان در چهارمحال و بختیاری از
مهمترین برنامهها و اهداف در این استان است.
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مدیر منابع آب کاشان:

ساماندهیرودخانههایشهرستاننیازمنداعتبارملیاست

کاشان-خبرنگاررسالت:
حسن جوکاری با اشاره به وجود  ۷۰۰کیلومتر
رودخانه در این شهرستان گفت :سر و سامان
دادن به این رودخانهها نیازمند اعتبارهای ملی
است.ایشان افزود :طول کاربری رودخانههای
کاشان که اطراف آن ساخت و ساز مسکونی،
تجاری ،صنعتی ،کشاورزی ،دامداری وخدمات
یا کاربریهای دیگر انجام شده ،نزدیک به ۴۰۰
کیلومتراست.ویتشریحکرد:کارهایمطالعاتی
 ۳۵۰کیلومتر از این رودخانهها تا کنون در قالب
اولویت نخست انجام شده است و  ۵۰کیلومتری
باقیماندهدراولویتدومقراردارد.مدیرمنابعآب
کاشان اضافه کرد :عملیات ساماندهی الیروبی
و تعریض بستر شامل خاکبرداری و خاکریزی
برای باز کردن مسیر سیل در  ۱۰۰کیلومتر از
این رودخانهها تا کنون انجام شده که بیشتر
آن در دهه  ۸۰بوده است.وی با اشاره به اینکه
در نتیجه کاهش اعتبارها به طور تقریبی ۳۰
کیلومتر از این اقدامها در دهه  ۹۰اجرا شده
است ،افزود :همه رودخانهها در محدوده شهری

باید دیوارچینی شوند؛ زیرا این اقدام افزون بر
ایمنسازی ،به زیباسازی محیط شهری کمک
میکند و دخل و تصرف در آنها نیز از بین
میرود.جوکاری ادامه داد :عملیات دیوارچینی
در برخی منطقههای حساس به ویژه مکانهای
دارایکاربریمسکونیازجملهرودخانهایکهاز
بلوارهای امام رضا و دانش شهر کاشان میگذرد

مدیر کل استاندارد اردبیل:

لزوم استانداردسازی بخاری های نفت سوز و گازسوز
در استان

اردبیل-خبرنگاررسالت:
هاشم عالیی از اجباری شدن استانداردسازی
بخار ی های نفت سوز و گاز سوز خبرداد و اظهار
کرد :با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و استفاده
مردم از وسایل گرمازای گازسوز ،استفاده از
وسایل گاز سوز دارای نشان استاندارد و رعایت
نکاتایمنیجهتپیشگیریازحوادثاحتمالی
ضروری است.وی با اشاره به اینکه استاندارد
بخاری های نفت سوز و گاز سوز اجباری بوده،
یادآور شد بخاری های گازسوز بایستی مجهز
به سنسور حساس به کاهش اکسیژن ODS
(وسیله ای است که اگر اکسیژن اتاق به کمتر از
18درصدبرسدبخاریراخاموشکند)وسنسور
حرارتی(وسیلهایکهاگربهدالیلیمانندمسدود

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان:

ق رارگاه خاتم ،مجری مستقیم
پروژه فاضالب اهواز و کارون باشد

شهرستان

یوپنجم
سال س 

شماره9914

بودنمسیردودکش،محصوالتاحتراقبهدرون
اتاق برگردد ،بخاری را خاموش می کند) باشد.
مدیر کل استاندارد اردبیل گفت :استفاده
از بخاری های بدون دودکش در محل های
بستهوکوچکماننداتاقخواب،حمامومکانهایی
که دارای تهویه مناسب نیستند ،منجر به
بروز حوادث ناگوار می شود.عالیی بیان کرد:
شیلنگ های الستیکی که به عنوان رابط لوله
کشیگازشهریبهوسایلگازسوزمورداستفاده
قرار می گیرند نیز باید دارای نشان استاندارد
باشند.وی افزود :رعایت کلیه موارد ایمنی از
جمله کنترل و بررسی کانال دودکش و کالهک
دودکش در انتهای کانال ،از نظر باز بودن کانال
جهت خروج گازهای احتراق ،الزامی است.مدیر
کل استاندارد اردبیل تصریح کرد :به منظور
جلوگیری از استفاده بخاری های نفت سوز
و وسایل گازسوز غیر استاندارد در مدارس،
مکاتباتی با اداره کل آموزش و پرورش استان و
نوسازی مدارس صورت گرفته تا از بخاری های
استاندارد مجهز به سنسور حساس به کاهش
اکسیژن و سنسور حرارتی در مدارس استان
استفاده نمایند.

یا رودخانههای برزک ،مرق ،علوی ،سادیان،
خرمدشت ،زنجانبر ،جهق ،سوکچم و حیدر با
مشارکت سایر دستگاههای اجرایی انجام شده
است.به گفته وی ،تا کنون در مجموع دیوار
چینی  ۱۰کیلومتر از رودخانههای شهرستان
کاشان با کمک سایر دستگاهها در  ۲۰سال
گذشته انجام شده که البته نسبت به کل آن

(حدود  ۱۵۰کیلومتر) خیلی کم است.مدیر
منابع آب کاشان هزینه عملیات دیوارچینی
رودخانهها در محدوده شهری را خیلی زیاد
دانست و گفت :سالهای گذشته هزینه اجرای
هر یک کیلومتر آن  ۱/۵تا  ۲میلیارد ریال بود
که این رقم در نتیجه افزایش قیمتها به ۱۰
میلیارد ریال رسیده است که البته افزون بر
ساخت دیوار ،پشت آن نیز قطر تحکیم ساخته
میشود و ضخامت دیوار در پایین آن به  ۲متر
میرسد.ویسازهقطرتحکیمکهباسنگوسیمان
داخل زمین ساخته میشود را یک کار ریشهای
و بنیادی برای جلوگیری از تخریب رودخانهها
در جریان سیل برشمرد و اظهار داشت :علت
چنین اقدامی این است که باید سازهای ساخته
شود تا آب نتواند آن را تکان دهد و خراب کند.
جوکاری در مورد آزادسازی حریم رودخانههای
کاشان نیز گفت ۵۰۰ :هزار مترمربع از حریم
رودخانهها از سال  ۸۶تا کنون آزادسازی شده و
این شهرستان رتبه نخست را در استان اصفهان
به خود اختصاص داده است.

رئیس اداره نظارت بر تاکسیرانی شهرداری ارومیه:

مرحله دوم نوسازی تاکس یهای فرسوده
آغاز شد

ارومیه-خبرنگاررسالت:
توحید روانبخش گفت :طرح نوسازی خودرو
با امکان ثبت نام و انتخاب خودروهای سمند
 EF۷و پژو  ۴۰۵با سطح آالیندگی یورو  ۵در
ارومیه آغاز شده است.
ایشاناظهارداشت:طرحنوسازیخودروباامکان
ثبت نام و انتخاب خودروهای سمند  EF7و پژو
 405با سطح آالیندگی یورو  5آغاز شده و تمامی
مالکان تاکسیهای فرسوده میتوانند با مراجعه
به اداره نظارت بر تاکسیرانی شهرداری ارومیه هر
چه سریعتر نسبت به جایگزینی خودروی خود
اقدام کنند.وی افزود :سمند EF7به قیمت 118
میلیون و 73هزار تومان و پژو 405به قیمت 104
میلیون و  951هزار تومان است که رانندگان
تاکسیهای فرسوده در این مرحله میتوانند با
پرداخت نقدی ،تاکسی نو تحویل بگیرند.رئیس
ادارهنظارتبرتاکسیرانیشهرداریارومیهگفت:
ظرفیت ثبت نام نیز در حال حاضر نامحدود است
و بستگی به ظرفیت ایران خودرو دارد.وی با
اشاره به استقبال تاکسیرانان در مرحله نخست
ثبت نام تصریح کرد :در مرحله اول با توجه به
اینکه مالکان تاکسی منتظر شرایط اقساطی

بودند ،در هفتههای اول استقبال ضعیف بود
اما در اواخر ثبت نام وضعیت رضایتبخش
بوده است.روانبخش اظهار داشت:خوشبختانه
طرح نوسازی نوبت دوم که اخیرا آغاز شده،
مورد استقبال بسیار تاکسیرانان شهر ارومیه
قرار گرفته است.وی تأکید کرد :با توجه به اینکه
هم اکنون ظرفیت ثبت نام به صورت کشوری
است ،تاکسیرانان باید هر چه سریعتر ثبت نام
کنند تا اداره تاکسیرانی بتواند ظرفیت بیشتری
بگیرد.رئیسادارهنظارتبرتاکسیرانیشهرداری
ارومیهگفت:باتوجهبهنوساناتقیمتیخودروها،
در این مرحله طرح اقساطی وجود نداشته
و ثبت نام به صورت نقدی انجام می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان:

مشترکان ،خدمات خود را از نرم افزار موبایلی« برق من» دریافت کنند

بندرعباس-خبرنگاررسالت:
مهندس هاجر عبدی افزود :این برنامه با هدف
بهرهمندیازفناوریهاینو،ارتقایسطحخدمات
ورفاهمشترکینوصرفهجوییاقتصادیراهاندازی
و در دسترس قرار دارد .وی ادامه داد :مشترکین
می توانند با نصب این برنامه از خدماتی مانند
مشاهده صورتحساب ،سوابق مصرف و سوابق
پرداخت و نمودار مصرف خود اطالع یابند .ضمن
اینکه مشترکین با استفاده از این اپلیکیشن عالوه
بر مشاهده و پرداخت قبض دوره جاری می توانند

درخواستخودرابرایقطعیانصبمجددانشعاب،
تفکیک یا ادغام و درخواست انشعاب جدید ثبت
کنند.عبدی اظهارداشت :مشترکین برای دریافت
و نصب این برنامه می توانند به سایت شرکت توزیع
نیروی برق هرمزگان مراجعه و یا از طریق برنامه بازار
آن را دریافت کنند .در حال حاضر این برنامه راحت
ترین و قابل دسترس ترین روش جهت مشاهده
صورتحساب،سوابق مصرف و پرداخت قبوض برای
مشترکین است.مدیرعامل شرکت توزیع برق در
ادامه گفت :مشترکین در این برنامه می توانند

مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان:

150میلیارد تومان ب رای سدهای امیرآباد
و رمشت کامیاران هزینه شد

سنندج-خبرنگاررسالت:
کامران خرم اظهار داشت :سد رمشت
حدود  ۸۵درصد پیشرفت فیزیکی
دارد و مقداری از کار جزئی آن باقی
مانده و براساس برنامهریزی صورت
گرفته این سد تا پایان امسال آبگیری
خواهد شد.وی با اشاره به اینکه سد
امیرآباد نیز حدود  ۵۰درصد پیشرفت
فیزیکی دارد و سال آینده به بهرهبرداری خواهد
رسید ،اضافه کرد :پیشبینی میشود پس از
بهرهبرداری سدهای رمشت و امیرآباد ،یک هزار
و  ۱۰۰هکتار اراضی دیم پایاب آن به آبی تبدیل

قطعی برق و مشکل روشنایی معابر خود را نیز در
این سیستم ثبت کنند .به گفته وی از دیگر قابلیت
های این برنامه ،خود اظهاری کارکرد کنتور است که
مشترکان با استفاده از آن می توانند کارکرد کنتور
خود را در سررسید دوره قرائت نموده و در این برنامه
ثبت کنند.به گفته وی ،زیرساخت ارائه همه خدمات
غیرحضوریبرقبهمشترکینومتقاضیانفراهمشده
وبهزودیباارائهتمامخدماتقابلارائهبهمشترکین،
حضور ارباب رجوع در ادارات به صفر می رسد .پس
از غیرحضوری شدن خدمات ،مردم دیگر نیازی به

مراجعه حضوری ندارند و تمام خدمات خود را می
توانند از طریق اپلیکیشن تلفن همراه و میز خدمت
الکترونیکی موجود در سایت اینترنتی شرکت
توزیع نیروی برق هرمزگان دریافت کنند.
مهندس عبدی در رابطه با فرآیند کار با سامانه
«برق من» گفت:مشترکان و متقاضیان پس از ثبت
درخواست ،کد رهگیری خود را دریافت میکنند .
مشترکان با این کد رهگیری می توانند مراحل
انجام کار خود را مشاهده و درخواست خود را
پیگیری نمایند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس اعالم کرد:

شود.خرم ،حجم مخزن این دو سد
را  ۱۱میلیون و  ۲۰۰هزار مترمکعب
اعالم کرد و افزود :در سال جاری ۹۹
میلیاردتوماناعتباربرایاینسدهاو
شبکههایپایابتخصیصیافتهاست.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای با
بیان اینکه سد سیازاخ دیواندره نيز
 ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد،
گفت :کار اجرایی خود سد انجام شده و نواقصی
مانند جادههای جایگزین باقی مانده است که
امسال پایان خواهد یافت اما اجرای شبکه پایاب
نیاز به زمان بیشتری دارد.

کشف خودرو و مواد غذایی احتکار شده
در شی راز

شیراز-خبرنگاررسالت:
غالمرضا ساالری افزود :با تالش
پاسداران گمنام امام زمان (عج)،
 ۱۵دستگاه انواع خودروی احتکار
شده در پارکینگ منزلی در یکی
از محلههای شیراز کشف و ضبط
شد.وی تصریح کرد :این انبار در
سامانه جامع انبارها ثبت نشده و
موجودی آن اعالم نشده است.ایشان در ادامه
سخنان خود از کشف انباری دیگر نیز خبر داد
و گفت :این انبار بزرگ نیز مقادیر زیادی مواد
غذایی و پوشک بچه را در خود جای داده بود که

ارزش تقریبی کاالهای کشف شده
بیشاز۲۰میلیاردریالاست.وییادآور
شد:گشتمشترکتعزیراتحکومتی
بالفاصله در محل حاضر و با بررسی
میدانی موضوع و شناسایی دو نفر در
این رابطه ،پروندهای با عنوان احتکار
برای این افراد تشکیل شد.وی اضافه
کرد :تعزیرات حکومتی در برخورد با
احتکارکنندگانکاالهایموردنیازمردمهیچگونه
اغماضی نخواهد کرد و پروندههای محتکران با
سرعتوجدیترسیدگیومجازاتهایسنگینی
برای متهمان این پروندهها اعمال خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبر داد:

نگ رانی از افزایش پرشتاب شیوع کرونا

تبریز-خبرنگاررسالت:
محمدحسین صومی با ابراز نگرانی از افزایش پرشتاب شیوع کرونا
در آذربایجان شرقی گفت ۱۰ :درصد مبتالیان و فوتیهای کرونای
کشور در آذربایجان شرقی است درحالی که ما  ۵درصد جمعیت
کل کشور هستیم و با تداوم این وضعیت بدتر خواهد شد.ایشان
با تشریح آخرین وضعیت کرونا در آذربایجان شرقی اظهار داشت:
وضعیتکرونادراستان،متأسفانهبابیتوجهیهایمردمروزبهروز
بدتر میشود.وی با بیان اینکه از  21شهرستان استان 15 ،شهر در
وضعیت قرمز قرار دارند ،گفت :اکنون بیش از  1500بیمار کرونایی
بستری شده در استان داریم و این بسیار نگران کننده است.ایشان
با انتقاد از اینکه متأسفانه 10درصد بستری روزانه کرونای کشور در

استان آذربایجان شرقی است ،افزود :این در حالی است که استان ما
5درصدجمعیتکلکشوراستوبایدبااعمالمحدودیتهانسبت
بهقطعزنجیرهکرونااقدامکنیم.ویازتکمیلظرفیتتمامتختهای
پیشبینی شده برای بیماران کرونایی خبر داد و خاطر نشان کرد:
در برخی شهرهای استان بخشهای دیگر بیمارستانها برای این
موجسنگیندراختیاربیمارانکروناییقرارگرفتکهنبایداینگونه
میشد.صومیوضعیتنامناسبشهرهایجنوباستانرایادآورشد
و گفت 70 :درصد ظرفیت برخی بیمارستانهای شهرستانی به
کرونا اختصاص یافته در حالی که نباید بیش از  20درصد میبود
و اکنون با کمبود تخت برای بیماران غیرکرونایی مواجهیم.وی
اشکهای کادر درمان در مواجهه با برگزاری تجمعات و عدم رعایت

مهندس سید محسن حسینی:

جلسه کمیته اضط راری مدی ریت بح ران و پدافند غیر عامل شرکت آب منطقه ای برگزار شد

گرگان-خبرنگاررسالت:
مدیر عامل شرکت و رئیس کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل  ،دستور کار این جلسه را مدیریت سیالب و بررسی وضعیت مدیریت مخازن سد ها
و آمادگی نیروها و تجهیزات و ادوات آماده به کار برای فصول پاییز و زمستان ۹۹بیان کرد و افزود :با توجه به فصل پاییز و زمستان و پیش بینی بارشها
،همکاران عضو و مدیران و کارشناسان شرکت برابر نظام نامه سیالب در وزارت نیرو بموقع درحوادث بروز و ظهور مؤثر داشته باشند و اقدامات الزم را قبل،
حین و بعد از حوادث احتمالی بهخصوص سیل انجام دهند.مهندس سید محسن حسینی در ادامه ،خواستار سرعت در پیگیری مبادله موافقت نامه های
طرحها  ،مطالعه مداوم و اجرای نظام نامه مدیریت سیالب  ،تهیه نقشه های رودخانه ها و پل های غیر اصولی در حوزه  14شهرستان شد.وی افزود :
نسخه ای از نقشه کامل رودخانه ها و دشت های سیالبی و پل های غیر اصولی هر شهرستان به فرمانداری ها و ادارات کل مدیریت بحران و پدافند
غیر عامل استانداری وادارات مرتبط دیگر ارسال گردد .مهندس حسین دهقان عضو کمیته و سرپرست دفتر مطالعات نیز گزارشی از وضعیت بارندگی ارائه
و طبق پیش بینی های هواشناسی متوسط بارندگی در سطح استان را  3میلیمتر اعالم نمود.تهیه نقشه رودخانه ها به تفکیک شهرستانی با در برگرفتن
جاده ها ،پل ها ،سد های مخزنی کوچک و بزرگ ،سدهای انحرافی ،ایستگاه های هیدرو متری  ،تهیه بانک اطالعاتی ادوات سنگین آماده بهکار و آمادگی
نیروها با استعالم نظر از معاونت ها و مدیران وارائه در جلسه بعدی وتسریع در مبادله موافقت نامه ها از جمله مصوبات جلسه اضطراری مدیریت بحران و
پدافند غیر عامل شرکت بود.

مردم را روایت کرد و ابراز داشت :متأسفانه در چند مورد شاهد
برگزاری جشن عروسی در رستورانها بودیم که این موضوع در
شرایط کنونی غیرقابل قبول است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی
تبریز ،با تأکید بر اینکه شیوع کرونا در آذربایجان شرقی به شدت
در حال افزایش است ،گفت :میزان شیوع ،بستری و فوتی 1/5
برابر یک ماه قبل است و مطمئن باشید اگر رعایت نشود بدتر
از این هم میشود.وی بر رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله
گذاری اجتماعی تأکید کرد وادامه داد :استفاده از ماسک و عدم
حضور در تجمعات و عدم برگزاری مراسمات مختلف در این ایام
ضروری است چراکه اکنون هر تجمع به هر عنوان ،یک عامل
انتشار ویروس است.

فرماندار شهرستان دامغان خبر داد:

تکمیل محور ک ریدور شمال به جنوب

دامغان-خبرنگاررسالت:
 320کیلومتر از محور کریدور شمال به جنوب از بندر امیرآباد به بندرعباس در
دامغان با اعتبار  ۲۸۰میلیارد تومانی تکمیل می شود.مهدی بندرآبادی با اعالم
این مطلب گفت :محور کریدور شمال به جنوب از بندر امیرآباد به بندرعباس به
طول یکهزار و  ۲۰۰کیلومتر است که  ۳۲۰کیلومتر از این محور در شهرستان
دامغان واقع شده است.بندرآبادی افزود :از این  ۳۲۰کیلومتر ۲۰ ،کیلومتر آن
چهارباندهشدهوتاپایاندولت۶۰کیلومتردیگرهمچهارباندهخواهدشد.ایشان
تصریح کرد :برای تکمیل این محور در دامغان  ۲۸۰میلیارد تومان اعتبار در
نظر گرفته شده که تاکنون  ۹۰میلیارد تومان از آن محقق شده است.وی با بیان
اینکه سه پیمانکار در شهرستان دامغان برای چهاربانده کردن مسیر درحال
فعالیت هستند ،افزود :کوتاه شدن مسیر ،جلوگیری از تصادفات و دسترسی
آسان به  ۴استان کشور از مهمترین اهداف این طرح است.

خبر

فرماندار ساری :

طرحفاصلهگذاریهوشمند
در سطح بازارهای مرکز مازندران
اج را م یشود

ساری-خبرنگاررسالت:
عباسعلی رضایی در حاشیه بازدید از وضعیت بازارهای میوه و تره بار
سطح شهر ساری ،اظهار داشت :رعایت بهداشت برای پیشگیری از
شیوع کرونا در مشاغل مختلف که با سفره مردم به شکل مستقیم
ارتباط دارد ،بسیار ضروری است.وی با اشاره بر اینکه بررسی وضعیت
بازارها باید به صورت جدی ادامه داشته باشد ،افزود :تنها راه کاهش
آمار شیوع کرونا ،قطع زنجیره انتقال است و در این راستا طرح
فاصلهگذاری اجتماعی هوشمند به همه اصناف و کسبه و بازاریان
ابالغ شده و ضروری است تا نهاد پشتیبان ناظر همه جانبه بر این طرح
باشد.حمیدرضا فضل اهلل نژاد ،سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل
شهری و فرآ وردههای کشاورزی شهرداری ساری نیز در این بازدید با
اشاره به مصوبه ستاد استانی پیشگیری از ویروس کرونا و حفظ سالمت
شهروندان ،افزود :با تصویب این ستاد ،بازارهای هفتگی ساری تا اطالع
ثانوی تعطیل شد.وی با تأکید بر رعایت نکات بهداشتی و فاصلهگذاری
اجتماعی از سوی کسبه ،افزود :با توجه به شیوع گسترده ویروس
کرونا ،بر اساس تصمیم ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا و
پیرو مصوبات ستاد ملی کرونا ،برای حفظ سالمتی کسبه و مردم
در برابر این بیماری ،بازارهای هفتگی تا اطالع ثانوی تعطیل است.
فضل اهلل نژاد با تأکید بر ضرورت اجرای پروتکلهای بهداشتی برای
پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کرونا ،افزود :بازارهای هفتگی از
جمله مکانهای پر تردد بوده که سبب انتشار ویروس کرونا در بین
افراد میشود ،بر این اساس تعطیلی آنها میتواند اقدام مؤثری در
راستای پیشگیری از شیوع این بیماری باشد.وی با اشاره به اینکه
طبق اعالم دانشگاه علوم پزشکی ساری وضعیت این شهرستان از نظر
شیوع ویروس کرونا در حال حاضر قرمز است ،تصریح کرد :تعطیلی
بازارها و بازارچهها نقش مؤثری در قطع زنجیره انتقال این ویروس
دارد.سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری ساری
گفت :در این راستا ضمن تعطیلی بازارهای هفتگی در نقاط مختلف
شهر ،فعالیت دستفروشان نیز تا اطالع ثانوی ممنوع شد.

مدیرعامل سازمان پسماند لرستان:

خط بازیافت  250تنی زباله در خرمآباد
راهاندازی م یشود

خرم آباد-خبرنگاررسالت:
رضا ماجدی گفت :خط بازیافت  ۲۵۰تنی زباله با هزینه اعتباری
حدود  ۱۱میلیارد ریال در خرم آباد راه اندازی می شود که پس ازآن
این زباله ها برای تولید کود کمپوست پردازش میشوند.ایشان اظهار
کرد :برای راه اندازی کارخانه تولید کود کمپوست در خرم آباد در دو
بخش فعالیت می کنیم که بخش نخست آن شامل نصب دستگاه ها
وراهاندازیکارخانهوبخشدومآن شاملتولیدکمپوستاست.ماجدی
تصریح کرد :برای راه اندازی و ساخت کارخانه کمپوست خرم آباد
که یک فرآیند بسیار مفید را در روند بازیافت مواد و زباله ها انجام
می دهد تا کنون  11میلیارد ریال هزینه شده است که برای تولید
کمپوست آن نیز نیازمند صرف اعتباری به میزان  3میلیارد ریال دیگر
هستیم که این تولید کمپوست به زودی راه اندازی می شود.مدیرعامل
سازمان پسماند لرستان بیان کرد :در بازدیدی که از مراحل ساخت و
خط پردازش کارخانه کمپوست برای پیگیری در راه اندازی و نصب
دستگاه ها انجام شده تمام نیاز سنجی ها و تمهیدات الزم اندیشیده
شده که این کارخانه تولید کود در شهریورماه امسال به بهره برداری
برسد.وی اظهار کرد :با توجه به اینکه تقریبا تمام مراحل ساخت این
کارخانه به اتمام رسیده است اما مشکل تأمین نیروی برق برای این
کارخانه وجود دارد که به علت بدقولی اداره برق تا کنون موفق به
تأمین برق نشده ایم.ماجدی عنوان کرد :با راه اندازی این کارخانه
خط  250تنی بازیافت زباله در یک شیفت کاری راه اندازی می شود
که در یک فاز این کارخانه توسط سازمان پسماند لرستان تأمین
شده و فاز دوم آن نیز از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی برای
تولید کود کمپوست در مزایده قرار داده شده است.

مدیرکل تعاون البرز:

ب رنام ههایهفتهکارآفرینی
ب هصورت مجازی برگزار م یشود

کرج-خبرنگاررسالت:
حسین فالحنژاد درباره هفته کارآفرینی که در تاریخ  ۲۶آبان لغایت
 ۲آذر برگزار میشود ،اظهار کرد :هرساله این هفته با برگزاری
رویدادهای مختلف کارآفرینی گرامی داشته میشود.وی ادامه داد:
هفته جهانی کارآفرینی در هر سال فرصتی ارزشمند برای ترویج
فرهنگ و روحیه کارآفرینی در میان قشرهای مختلف جامعه به
ویژه فعاالن اقتصادی و دانشجویان و نخبگان را فراهم میآورد.
ایشان با اشاره به برنامههای استان در این هفته بیان کرد :برگزاری
وبینارهای آموزشی با موضوعات اصول کارآفرینی و توسعه کسب
و کار ،راهکارهای افزایش رقابتپذیری ،موفقیت کسب و کار در
آینده ،آشنایی با استانداردهای بینالمللی ایزو ،نقش مهارتهای
کارآفرینی و نوآوری در صنایع کوچک و متوسط ،نقش سرمایهگذاران
ریسکپذیر در توسعه کارآفرینی و کافه کارآفرینی از جمله مهمترین
برنامههای هفته کارآفرینی است که به همت اداره کل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی و کارآفرینان و مراکز مشاوره شغلی و کارآفرینی البرز
برگزار میشود.وی تصریح کرد :نشست تخصصی نخبگان استان با
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با همکاری بنیاد نخبگان استان
ونیز کافه کارآفرینی با حضور چهار نفر از کارآفرینان برتر در مرکز
نوآوری و شتابدهی وستا از دیگر برنامههای این هفته در استان
البرز است.مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان البرز عنوان
کرد :امسال بهدلیل شیوع کرونا در کشور بیشتر برنامهها در کشور
بهصورت مجازی برگزار میشود و ما نیز در ادارهکل بهدلیل رعایت
پروتکلهای بهداشتی تمام برنامههای خود را بهصورت مجازی و
آنالین برگزار میکنیم و این برنامهها در تمامی استانها نیز بهطور
سراسری با هماهنگی وزارت متبوع برگزار میشود.

رئیس اداره خدمات کتابداری کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی خبر داد:

اهدای بیش از  58هزار نسخه کتاب توسط واقفان فرهنگی
بهکتابخانههایآستان

تهران-خبرنگاررسالت:
عیسی اختری طوسی با بیان این مطلب گفت :كتابخانه آستان قدس رضويدر طول زمان ،انواع منابع اطالعاتي شامل نسخ خطي،كتابهاي
سنگي ،اسناد و مدارك تاريخي ،مطبوعات ،اشيا و آثار موزهاي و انبوه كتابهاي چاپي معمولي را به شيوههاي مختلفي

ناياب و نفيس و چاپ
تهيه كرده که عمده آن به صورت وقفی بوده است.وی مراجعه حضوری کارشناس سازمان به مؤسسات و درب منازل اشخاص اهداکننده و
دریافت منابع اهدایی توسط روابط عمومی سازمان در کتابخانه مرکزی و کتابخانههای وابسته درون شهری و برونشهری آستان قدس رضوی
را زمینههای اهدای منابع مختلف اطالعاتی عنوان کرد.اختری طوسی ،تکمیل فرم توسط اهداکننده ،تفکیک در واحد اهدا و مبادله ،تهیه فرم
اعالم وصول را از مراحل دریافت منابع اهدایی عنوان کرد و افزود :یکی از اقدامات ارزشمندی که توسط اداره خدمات کتابداری در خصوص
منابع اهدایی صورت میگیرد برگزاری نشستهای کمیت ه انتخاب کتاب از بین این منابع برای بخشها و کتابخانههای سازمان است.گفتنی
است علوم اسالمی ،اهل بیت(ع) ،علوم قرآن و حدیث ،علوم انسانی ،ادبیات ،تاریخ و اقتصاد از جمله موضوعاتی است که پیرامون آنها منابع
متعددی توسط کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی جذب شده است.

